
                                                              

 

                                          Примірник № 1           

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ  УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЛАДИЖИНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ 

 

                                                  АКТ 

23.05.2014                                                                                       № 04-15/52 

м. Ладижин 

                         

позапланової ревізії достовірності обсягів кредиторської 

заборгованості за капітальними видатками станом на 01.03.2014 у 

Ладижинському міжшкільному навчально – виробничому центрі по 

розвитку художніх промислів та народних ремесел «Спадщина»   

 

Відповідно до направлення на проведення ревізії, виданого начальником 

Ладижинської об’єднаної державної фінансової інспекції від 15.05.2014  № 141, 

головним державним фінансовим інспектором цієї ж інспекції Кирилюком О.А. 

проведено позапланову ревізію достовірності обсягів кредиторської 

заборгованості за капітальними видатками станом на 01.03.2014 у 

Ладижинському міжшкільному навчально – виробничому центрі по розвитку 

художніх промислів та народних ремесел «Спадщина» (далі по тексту – 

Центр»).  

Ревізію проведено на виконання підпункту 2 пункту 11 постанови 

Кабінету Міністрів України «Про економію державних коштів та недопущення 

втрат бюджету» від 01.03.2014 № 65.  

Ревізію проведено з 16.05.2014 по 23.05.2014 у відповідності до питань 

програми ревізії з відома в.о директора Центру Щербини Ольги Вікторівни та в 

присутності головного бухгалтера Гудзь Ніни Степанівни. 

До початку проведення ревізії один примірник направлення та програми 

вручено в. о директора Центру Щербині О.В., про що свідчить її підпис на 

других примірниках документів. 

Юридична та фактична адреса установи: 24321 Вінницька область, м. 

Ладижин, вул. Процишина, 23; 

Телефони – (243) 6-16-91 – директор та головний бухгалтер; 

Код ЄДРПОУ – 20100809; 

Організаційно-правова форма за КОПФГ – 420 комунальний заклад 

(установа); 

Реєстраційний рахунок відкритий в Управлінні державної казначейської 

служби у м. Ладижин № 35410001047028, МФО 802015.  

Форма власності – комунальна; 

Підпорядкованість – виконавчий комітет Ладижинської міської ради.  
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Посадовими особами установи, яким було надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав 

ревізії, були: 

- з правом першого підпису: директор Король Іна Борисівна - по даний час; 

- з правом другого підпису: головний бухгалтер Ґудзь Ніна Степанівна – 

весь період, що підлягав ревізії. 
 

 

Перевіркою встановлено: 

 

1. Загальні відомості про об’єкт контролю. 

Центр, створений згідно рішення виконкому Тростянецької районної Ради 

народних депутатів Вінницької області від 27.09.1990 року № 185. Центр є 

установою, що знаходиться в комунальній власності Ладижинської міської ради 

та надає послуги з професійно-технічної допрофесійної, позашкільної освіти 

відповідно до їх покликання, інтересів і здібностей, перепідготовку і 

підвищення кваліфікації. 

Центр є юридичною особою, має свою печатку із зображенням герба 

України, штамп зі своїм найменуванням і діє відповідно до Статуту, який 

затверджений 1 сесією Ладижинської міської ради 24 скликання від 21.05.2002 

року. 

Центр утримується за рахунок коштів, що виділяються із міського 

бюджету м. Ладижин на фінансування загальної середньої освіти для 

забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти, 

професійно-технічної освіти для забезпечення професійно-технічної підготовки 

робітників, позашкільної освіти для забезпечення додаткової освіти громадян; 

коштів отриманих за надання додаткових освітніх послуг; доходів від реалізації 

продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, 

підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

коштів одержаних за роботи виконані центром на замовлення підприємств, 

установ, організацій та громадян; благодійних внесків юридичних і фізичних 

осіб та інших надходжень тощо. 

Органом управління Центру є Ладижинська міська рада. 

Ревізією встановлено, що в періоді, який підлягав ревізії будь-яких інших 

доходів, крім фінансування з міського бюджету не було. 

 Основними завданнями Центру є: 

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття професійно-технічної 

освіти, допрофесійної освіти, позашкільної освіти; 

- загальне виховання громадянина створення умов для оволодіння 

системою наукових знань про природу, людину і суспільство; 

- позашкільне, допрофесійне та професійне навчання дітей та молоді на 

базі народних промислів; 

- пошук, розвиток та підтримки здібних, обдарованих і талановитих учнів, 

вихованців і слухачів та інші. 

 

2. Загальний стан розрахунків та наявність кредиторської 

заборгованості станом на 01.03.2014. 
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Згідно даних бухгалтерського обліку Центра, а саме меморіального ордеру                 

№ 6а «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» та 

даними аналітичного рахунку № 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», станом 

на 01.03.2014 рахується кредиторська заборгованість по коштам спеціального 

фонду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» перед Фізичною особою суб’єктом підприємницької діяльності 

Яковлєвою О.М. (м. Ладижин, ідент. код 2767011385) в сумі 50495,00 гривень. 

 

3. Взяття та облік зобов’язань, у тому числі фінансових. Відповідність 

взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним 

асигнуванням. 

Проведеною ревізією встановлено, що на підставі договору на закупівлю 

товару від 13.11.2013 № 45, згідно накладної від 13.11.2013 № 10, Центром 

отримано від Фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності Яковлєвої О.М. 

електричні муфельні печі СНО75/1100И4А в кількості 2 одиниці на суму 50495,00 

гривень. 

Копії договору від 13.11.2013 № 45 та накладної від 13.11.2013 № 10 у 

Додатку 1 до Акту. 

Оприбуткування печей у бухгалтерському обліку Центру відображено  у 

меморіальному ордері № 6а «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими 

кредиторами» по Дебету субрахунку № 104 «Машини та обладнання» та Кредиту 

субрахунку № 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» за листопад 2013 року. 

Проведеною ревізією повноти та своєчасності оприбуткування 

вищезазначених печей, порушень не встановлено. 

На підставі наказу в.о директора Центру від 16.05.2014 № 63, проведено 

інвентаризацію отриманих печей, за результатами якої нестач чи лишок не 

встановлено. 

Матеріали інвентаризації у Додатку 2 до Акта. 

Протягом листопада – грудня 2013 року та січня – лютого 2014 року Центром 

розрахунки із Фізичною особою суб’єктом підприємницької діяльності 

Яковлєвою О.М. не проводились. Станом на 01.03.2014 року за Центром перед 

Фізичною особою суб’єктом підприємницької діяльності Яковлєвою О.М. 

рахується кредиторська заборгованість в сумі 50495,00 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що вищезазначена кредиторська 

заборгованість Центру перед Фізичною особою суб’єктом підприємницької 

діяльності Яковлєвою О.М. в сумі 50495,00 грн. підтверджена відповідними 

первинними бухгалтерськими документами.  

Взяття бюджетних зобов’язань на суму зазначеної кредиторської 

заборгованості, здійснено за умови наявності відповідних бюджетних 

асигнувань.  

Так, відповідно до Звіту про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2013 рік, підписаного 

директором Центру Король І.Б. та головним бухгалтером Гудзь Н.С., обсяг 

бюджетних асигнувань по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на 2013 рік затверджено в сумі 85980,00 грн. 
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Касові видатки склали в сумі 4980,00 грн., фактичні (вартість придбаних печей) 

- в сумі 50495,00 грн. 

Копія Звіту про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду (форма №4-3м) за 2013 рік у Додатку 3 до Акта.   

Ревізією повноти та своєчасності відображення у бухгалтерському обліку 

Центра кредиторської заборгованості станом на 01.03.2014, порушень не 

встановлено. 

Відповідно до Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма 

№7м) підписаного директором Центру Король І.Б. та головним бухгалтером 

Гудзь Н.С., станом на 1 березня 2014 року за кодом функціональної 

класифікації видатків 070806  «Інші заклади освіти» за спеціальним фондом 

кошторису  Центра  по спеціальному фонду за КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» рахується кредиторська 

заборгованість в сумі 50495,00 гривень. 

 Копія Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) 

станом на 1 березня 2014 року в Додатку 4 до Акта. 

 

4. Стан і достовірність фінансової і бюджетної звітності за операціями 

з оплати товарів, робіт і послуг, по яких станом на 1 березня 2014 

року об’єкт контролю має кредиторську заборгованість. 

 

Проведеною ревізією фактів недостовірності фінансової і бюджетної 

звітності за операціями з оплати печей, по яких станом на 1 березня 2014 року 

рахується кредиторська заборгованість, не встановлено. 

Дані бухгалтерського обліку Центру щодо придбання та оприбуткування 

вищезазначених печей та обсягу кредиторської заборгованості по розрахункам 

за їх отримання, відповідає даним фінансової звітності, а саме Звіту про 

надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма 

№4-3м) за 2013 рік  та Звіту про заборгованість за бюджетними коштами 

(форма №7м) станом на 01.03.2014.  

Акт складено на 4-х сторінках в 3-х примірниках. 

 

Головний державний фінансовий 

інспектор Ладижинської обєднаної 

державної фінансової інспекції 

 

                             

 

                       О.А. Кирилюк 

В.о директора  Ладижинського 

міжшкільного навчально – 

виробничого центру по розвитку 

художніх промислів та народних 

ремесел «Спадчина» 
 

                    О.В. Щербина 

 

 Головний бухгалтер  

                          Н.С.  Гудзь 

 

Перший та третій  примірник акта ревізії вручено:  

 
____________________       _________________          __________          ___________ 
                  (посада)                              (прізвище, ім’я, по батькові)                 (дата)                             (підпис)         


